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1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda is vastgesteld.
-

Ingekomen stuk (Nieuwsbrief recreatieplan Benderse)
Afgelopen jaar met financiële bijdrage van Regionaal Landschap een proces doorlopen met de
buurt, omwonenden, ondernemers, stakeholders rondom de Benderse Toegangspoort van het
Dwingelderveld. Met name om op langere termijn recreatieve mogelijkheden
(herinrichtingsmogelijkheden) in beeld te brengen zodanig als er wat in de toekomst
gerealiseerd moet worden niet elke keer, elke maatregel de buurt tegenover ons vinden. Er ligt
een soort van actieplan/maatregelenkaart van de dingen die Natuurmonumenten wil doen. Het
zijn dingen gerelateerd aan mensen van Natuurmonumenten zelf, soms puur bedoeld om
recreatiestromen goed van elkaar te scheiden. Denk hierbij aan ruiters van fietsers, fietsers van
wandelaars en daarnaast zitten er een aantal dingen in om de smoel aan de kant van het
Dwingelderveld en de beleving daarvan te gaan verbeteren. Er ligt in feite een boekwerk van
maatregelen om dat soort dingen uit te voeren, voorlopig nog zonder geld. Natuurmonumenten
heeft geprobeerd om het op een rijtje te zetten en daarin het tweede fietspad over de hei mee
te nemen. De eerste schatting zal totale investering circa een miljoen zijn, Dit jaar heeft
Natuurmonumenten eigen geld om het actie/maatregelplan wat er ligt uit te werken tot een vorm
van een bidbook waarmee het de boer op kan. In de loop van het najaar dan zou het klaar
moeten zijn en dan met name naar provincies, gemeentes, regio om fondsen te gaan zoeken
om geld bij elkaar te krijgen. Een van grote dingen dat veel kost is het aanleggen van een
familie-pad zodat mensen met een beperking vanuit het bezoekerscentrum een mooie
wandeling kunnen maken, en de hei kunnen beleven. Het zijn niet alleen maar maatregelen
voor paadjes, paaltjes en uitkijktorens maar ook het stukje beheer op plekken waar veel mensen
komen.
Beleefpad van Ruinen richting het bezoekerscentrum is een ander project, dat loopt vertraging
op. Over de stand van zaken is geen informatie wél dat de ondernemers in Ruinen hier hard
mee bezig zijn.
Overzicht financiën 2018
Toegelicht door Catrien. In 2018 goed uitgekomen met budget.

2. Verslag overleg d.d. 11 oktober 2018
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
-

Voor het volgend overleg zal Catrien ook een zip bestand in stack zetten. Nu kunnen bestanden
alleen een voor een gedownload worden.

3. Concept Merkactivatieplan

De merkgids en de ontwikkeling van waar wij voor staan in het gebied en waar zit de kwaliteit van
Zuidwest Drenthe is door de Stuurgroep in november vastgesteld. Ondertussen is er een start gemaakt
in september om de merkgids handen en voeten te geven. De doelstelling is waar willen wij staan in het
jaar 2025, hoe moet het gebied er dan uitzien en wat moet er op de midden lange termijn en op korte
termijn van het jaar 2019 voor gaan doen? Daar is de businessplan /actieplan op 1 A4 uitgekomen, dit
is meegestuurd bij de stukken. Toegelicht door Catrien.
De vraag richting het ambtelijke werkgroep luidt, is het een uitgebalanceerd verhaal? Missen er
bijvoorbeeld nog punten? Er worden gedachtes gewisseld met elkaar. Vraag is hoe bv
educatieactiviteiten van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hierin een plaats krijgen. Afgesproken
is per strategie ook een trekker/contactpersoon op te nemen, zodat er bij vragen en suggesties een
aanspreekpunt is.
-

Mochten er opmerkingen zijn, kan schriftelijk worden doorgegeven aan Catrien.

4. Wilde Natuur Drents-Friese Wold
In november hebben er een aantal bijeenkomst plaatsgevonden met wandelaars, fietsers,
mountainbikers, ruiters over de routes in het Drents-Friese Wold en het concept over Wilde Natuur dat
wij meer wildernis, wilde natuur recreatie-vrije-natuur of anders gezegd meer ruimte voor de natuur
willen. Het waren positieve bijeenkomst waar goed in meegedacht is. Mensen hebben hun zorgen maar
ook duidelijk hun initiatieven ingebracht. De bijeenkomsten werden nog geleid door bureau Lynx maar
halverwege die week is er aan gegeven door bureau Lynx dat zij vonden dat ze niet goed in hun positie
stonden en zich niet meer lekker voelde bij de opdracht. Hierdoor heeft bureau Lynx zich ook
teruggetrokken. Na enige verbazing is het goed afgerond, er is een tussenrapportage opgeleverd met
datgeen wat bureau Lynx gedaan heeft en wat er nog zou moeten gebeuren met daarbij een stukje
advies. Financieel is het ook afgewikkeld. Als werkgroep is er besloten voorlopig zonder externe
begeleiding te gaan doen ook gezien de hoeveelheid tijd het nu al van onszelf gekost heeft. De ruiters,
mountainbikers en het recreatieschap voor wandelknopen zijn uitgedaagd om met ons mee te denken.
Wat als wij als werkgroep de routes uit de kern willen hebben? Hoe zou de randzones er dan uitzien,
hier is om ideeën gevraagd. Hier is fanatiek aan gewerkt, de resultaten hebben geleid dat er veel uit de
kern is geschrapt en ook hier en daar wat terugkomt in de randzones. Hier wordt nog over gesproken.
Toegelicht door Catrien. De ideeën zijn ingeleverd en op 1 kaart gezet. Op dinsdag 26 februari 2019
vindt er een inloopbijeenkomst plaats in Zorgvlied. De bedoeling is dat er met verschillende gebruikers
en natuurorganisaties in gesprek gaan over de knelpunten en wordt gekeken en of er op een bepaalde
manier een uitkomst kan komen. Maar de knelpunten kunnen ook dicht bij elkaar gezet worden zodat
gaat afwijken en hoe ga je daar mee om? Het is een leuk proces en er goed wordt meegedacht.
5. Landschapsbiografie opstellen
Toegelicht door Catrien.
Op initiatief van het overlegorgaan Drentsche Aa heeft er op 10 januari een gezamenlijke vergadering
plaatsgevonden van het Overlegorgaan Drentsche Aa en Stuurgroep Regionaal Landschap. Het was
een goede bijeenkomst. Collega Kees Folkertsma heeft een inleiding gehouden over de
landschapsbiografie en hoe het werkte. Het was mooi om te zien dat de wethouders vanuit gemeente
in het Drentsche Aa gebied erg positief over waren. Het helpt de wethouders om bepaalde beslissingen
te onderbouwen en waarom je trots moet zijn op de ruimte en kwaliteit. De landschapsvisie helpt hierbij
om ruimtelijke besluiten te onderbouwen waarom je wel of niet wil in een gebied. De conclusie was dat
ook te willen in Zuidwest Drenthe.

Hoe wordt hier handen en voeten aan gegeven dat er een vorm van de landschapsbiografie krijgen.
Catrien heeft hier eerder samen met Pina om tafel gezeten. De gemeente Ooststellingwerf heeft een
offerte liggen van Theo Spek van de Universiteit Groningen.
Het zoeken naar de vorm en wat wil je ermee zijn nog openstaande vragen. Het idee is om te beginnen
met een aftrap intern met wat er ligt en om te bepalen waar begin je, en waar eindig je?
De vraag richting de werkgroep is wie wil hieraan werken?
- Pina Dekker
- Godfried Vis (of Jori Wolf)
- Nieuwe medewerker gemeente Westerveld?
6. Evenementen pilot Dwingelderveld (stand van zaken)
Mondeling toegelicht door Catrien.
Er worden wel aanvragen ingediend, af en toe zijn er nog technische problemen met het intekenen.
Dit is een pilot voor het Dwingelderveld maar mocht dit goed uitpakken dan zal dit ook worden
meegenomen richting het Drents-Friese Wold en Holtingerveld, dan zal er één systeem worden
gemaakt. De vraag wat nog openstaat is de financiering, moet hier nog een bijdrage voor worden
gevraagd per deelnemer? Dit jaar zijn de administratiekosten door de provincie afgekocht maar SBB en
Natuurmonumenten vragen normaal gesproken ook een vergoeding voor het afgeven van een
toestemmingverklaring. Dit wordt momenteel niet betaald maar dat zou wel moeten veranderen.
7. Programma van Eisen IVN en NM (haakjes voor vernieuwing) voor 2019 (gewijzigde
subsidiesystematiek)
Toegelicht door Catrien. Volgens de rekenkamer van de provincie is de verdeling van de subsidies van
het Nationale Park niet transparant.
Voor 2020 wordt de subsidieregeling Nationale Parken Drenthe ingetrokken. Het budget blijft wel, maar
dat vergt een andere manier van verdelen/uitvoeren. Incidentele projecten zullen zoveel mogelijk als
opdracht uitgezet worden. Terugkerende projecten zoals educatie- en communicatiepakket en
bezoekerscentra worden in de vorm van een boekjaarsubsidie gegoten. Met betrokken partijen volgt
binnenkort overleg.
Het is nog niet bekend hoe provincie Fryslan budget NP in 2019 wil gaan inzetten.
Terwisscha, valt onder Friesland. Voor 2019 staat er 100.000 euro op de begroting van Friesland voor
het Lauwersmeer en Drents-Friese Wold samen. Er mag aanspraak worden gemaakt op 50.000 euro
alleen er wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag, hoe er aan het geld kan worden gekomen.
Het was eerst een eenmalige actie maar met de intentie om het structureel te maken.
8. Stand van zaken Ontwikkelagenda
Toegelicht door Catrien. Op verzoek van voorzitter Henk van Hooft is een lijst gemaakt. Het viel mee
wat er is gedaan. Maar wat wel opviel is het tussenliggend gebied en de contacten met de landbouw,
en wat doen wij daarmee? Waar gaan we daarmee naar toe? Tot nu toe heeft dat weinig aandacht
gehad.
Bij het op stellen van de ontwikkelagenda is er sprake geweest, dat er drie natuurgebieden zijn. Die zijn
relatief los. Als je kijkt naar Zuidwest Drenthe, de harde grens van natuur naar overgang landschap wil
je liever wat zachtere overgangen. Je ziet ook dat onder druk van voedselproductie en prijsmechanisme
dat het landschap wat sleets raakt omdat het efficiënter wordt ingericht. Wat kunnen wij daaraan doen?
Er zijn verschillende instrumenten om bij te dragen aan meer biodiversiteit in het tussenliggende gebied.
Zuidwest Drenthe heeft potentie voor recreatie en toerisme. Kan de combinatie niet worden gemaakt
dat landschap tussen die gebieden toch aantrekkelijker wordt ook voor wonen, beleven voor de
biodiversiteit in combinatie met recreatie daarin. Maar wat moet daarvoor gedaan worden? De vraag
richting LTO is of we daar komend jaar handen en voeten aan kunnen geven.

9. Stand van zaken PNP-voortgang
Informatie ter kennisname, stand van zaken.
10. W.v.t.t.k./ Rondvraag
Geen, n.v.t.
11. Sluiting en vervolgafspraken
Dinsdag 7 mei 2019 van 13.00 uur tot 15.00 uur A0.04 (Provinciehuis)

